
DİNLEME VE ÖĞRENME 

BECERİLERİ 



AMAÇ VE HEDEFLER 

AMAÇ;Danışmanlıkta dinleme öğrenme 

becerilerini açıklamak 

 

HEDEFLER; 

   6 tane dinleme öğrenme becerilerini 

söyleyebilme  



ETKİN DİNLEME 

 GÜLER YÜZLE BAŞLAYIN. 

(Ben size değer veriyorum,siz benim için önemlisiniz,sizi 

görüyorum) 

 

 Dinlemek kendini değerli bulmaktır. 

 Dinlemek anlamak içindir,zor iştir. 

 Dinlemek susmak değildir. 

 Dinlemek anlamaya çalışmaktır. 

 Dinlemek Anlaya Bilmektir 



ETKİN DİNLEME 

 İşitmek kulakla,  

   Anlamak göz ve beyinle olur. 

 

Dinlemenin amacı anlamaktır 

DİNLEME+ ANLAMA=ANLAŞMA 

SALDIRI+SAVUNMA=ZITLAŞMA 



1.YARARLI SÖZSÜZ 

İLETİŞİM 

BAŞINI UYGUN DÜZEYDE TUT 

DİKKATİNİ ODAKLA 

ENGELLERİ KALDIR 

ZAMAN HARCA 

UYGUN DOKUNMALI 

 



2.AÇIK UÇLU SORULAR 

SORUN 

AÇIK SORULAR GENELDE ŞÖYLE 

BAŞLARLAR“NASIL ?NE? NE ZAMAN? 

NEREDE? NİÇİN ?” 

  “Bebeğinizi nasıl besliyorsunuz? 

 

KAPALI SORULAR GENELDE ŞU 

ŞEKİLDE BİTERLER “...MISINIZ?...YAPTI 

MI?...VAR MI?”  

  “Son Bebeğinizi Emzirdiniz mi?” 

 



Açık uçlu Sorular Sorun 

 “Emzirme Nasıl Gidiyor” 

 “Bana Bebeğinden Bahseder misin? 

 “Ah Çok İyi Sağol” 

 “Bebeğin Şu Anda Kaç Aylık?” 

 “Doğduktan Kaç Saat Sonra İlk Kez Beslendi? 

 “Başka yiyecek ya da içecek veriyor musun?” 

 “Başka besinleri biberonla mı veriyorsun?” 

 “Böyle hissetmenin sebebi nedir?” 

 “Bunu seçmenin sebebi nedir?”  

 

 



3.İLGİLENDİĞİNİZİ GÖSTEREN 

CEVAPLAR VERİN VE JESTLER 

KULLANIN 

 DİNLEDİĞİNİZİ VE İLGİLENDİĞİNİ 

GÖSTEREN ÖNEMLİ YOLLAR 

Jestler, örneğin;ona bakın ve 

gülümseyin,başınızı sallayın 

Basit Cevaplar, Örneğin; “ Hmm”, “ Hay 

Allah”, “ Yapma” 



4.ANNENİN SÖYLEDİKLERİNİ 

TEKRARLAYARAK 

VURGULAYIN 

 “Bebeğim dün gece çok fazla ağladı” 

 

 “Bütün gece ağlayarak sizi uyutmadı 

mı?” 



5. EMPATİ-KARŞINIZDAKİNİN 

HİSLERİNİ ANLADIĞINIZI 

GÖSTERİN 

 “Bebeğim çok sık emmek istiyor ve bende 

kendimi çok yorgun hissediyorum” 

 

 “O zaman sürekli çok yorgun 

hissediyorsun” 



EMPATİ-SEMPATİ 

 “Bebeğim çok sık emmek istiyor ve ben de 

kendimi çok yorgun hissediyorum” 

 

 “Ah neler hissettiğini biliyorum. 

Benim bebeğim de çok sık emiyordu 

ve ben mahvoluyordum” 

 



EMPATİ 

 “Bebeğim çok sık emmek istiyor ve ben de 
kendimi çok yorgun hissediyorum” 

 

 “ Ne kadar sık emiyor. Başka neler 
veriyorsun?” 

 “Çok sık mı emmek istiyor” 

 

 “ O zaman sürekli yorgun 
hissediyorsun” 

 



6.YARGI KOKAN  SÖZLERDEN 

KAÇININ 

Yargı sözleri şunlar gibidir;Doğru, yanlış, 

yeterli, iyi, kötü,uygun. 

 

 “Bebek uyuyor mu?” 

 

“Bebeğin uykusu nasıl?” 


